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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, na sala
302, bloco 4H, campus José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO, realizou-se a primeira chamada da Reunião do
Conselho do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica da Fundação Universidade Federal de
Rondônia, sob a Presidência da professora Mauren Pomalis Coelho da Silva, mas não havendo quórum
qualificado, às treze horas e quarenta e cinco minutos foi feita a segunda chamada e iniciou-se Reunião,
com quórum qualificado, e com o comparecimento dos professores Carlos Alberto Tenório de Carvalho
Júnior, Ciro José Egoavil Montero, José Ezequiel Ramos e Viviane Barrozo da Silva, e do representante dos
técnicos João Pedro Bernardo de Oliveira, para tratar das seguintes pautas: INFORMES - 1.1 - A
professora Mauren informa que há três alunos aceitos para preencher as vagas ociosas do curso de
Engenharia Elétrica, processo nº 999055255.000013/2020-72,e que há Ordens de Serviço (nº 06/2020, nº
07/2020 e nº 08/2020) para a professora Viviane, professor Fabrício Moraes de Almeida e professor Inarê
Roberto Rodrigues Poeta e Silva para cumprirem essa demanda. 1.2 - A professora Mauren informa
também que está sendo providenciado o plano departamental de monitoria e o docente que �ver
interesse deve se manifestar. 1.3 - A professora Mauren informa ainda que os docentes elaborem os
planos de aula para que se possa disponibilizá-los. Além disso, informa também que, para os docentes
que estão abaixo da carga horária mínima de aula, é obrigatório que ins�tucionalizem projeto de
pesquisa, e os mesmo devem ser apresentados.  PAUTA 2 - CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
CONDEP/DEE 2020 - A professora Mauren propõe que as reuniões ordinárias do CONDEP do ano de dois
mil e vinte se realizem na úl�ma sexta-feira do mês, às treze horas e quinze minutos, com exceção do
mês de dezembro, a ser realizada no dia onze. Foi encaminhado que caso ocorra um evento alheio à
vontade do CONDEP, a reunião se realizará na segunda-feira subsequente. A proposta foi APROVADA por
unanimidade. PAUTA 3 - ANDAMENTO DA MUDANÇA PARA O PRÉDIO NOVO DA ENGENHARIA ELÉTRICA
E POSSIBILIDADE DO ANO LETIVO 2020 NO PRÉDIO - O técnico João Pedro atualiza o Conselho com
informações rela�vas sobre como está o andamento da organização do prédio novo da Engenharia
Elétrica e foi informado que as salas dos professores e dos técnicos está pronto para uso, portanto foi
avisado aos professores que o pessoal da manutenção só realiza mudanças às quinta-feiras. PAUTA 4 -
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS - Foram lidos e postos em votação os pareceres do Processo SEI
999119628.000126/2019-30, do relator Cláudio Silva de Melo, e do Processo
SEI 999119628.000009/2020-18, da relatora Viviane, e APROVADOS por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, João Pedro
Bernardo de Oliveira, secretário ad-hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Prof. Dr. Antônio Carlos Duarte Ricciotti (férias)

Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior (férias)

Prof. Dr. Cláudio Silva de Melo (férias)

Prof. Dr. Ciro José Egoavil Montero (férias)

Prof. Dr. Fabrício Moraes de Almeida (ausência não justificada)
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Prof. Esp. Inarê Roberto Rodrigues Poeta (ausência não justificada)

Prof. Dr. José Ezequiel Ramos (férias)

Prof. Me. Júlio César Ribeiro (afastamento)

Prof. Me. Lucas Feksa Ramos (férias)

Profa. Dra. Mauren Pomalis Coelho da Silva

Profa. Me. Priscila de Lima Vianna (afastamento)

Profa. Me. Viviane Barrozo da Silva

Prof. Me. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira (férias)

Prof. Esp. Vanildo Rodrigues Neves Júnior (ausência justificada)

Técnico João Pedro Bernardo de Oliveira

Discente Thiago Máximo da Silva (ausência não justificada)

Documento assinado eletronicamente por JOSE EZEQUIEL RAMOS, Docente, em 03/02/2020, às
12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR,
Docente, em 03/02/2020, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE BARROZO DA SILVA, Docente, em 04/02/2020, às
11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAUREN POMALIS COELHO DA SILVA, Vice-Chefe de
Departamento, em 04/02/2020, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DE MELO, Docente, em 28/02/2020, às
12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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